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ROZWÓJ POPRZEZ
 POSZUKIWANIE

NOWY EXPLORER
3 WERSJE - 11 MODELI
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Teraz 3 
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   11 modeli.
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Już pierwsza generacja modelu Explorer był na wskroś 

nowoczesny. W 1983 zastosowano w nim najnowsze 

rozwiązania techniczne dostępne w tamtym czasie na rynku 

w ciągnikach średniej mocy. 

niach i oczekiwaniach rolników stworzono traktor, który 

charakteryzowany doskonałe parametry użytkowe i 

komfort. Inżynierowie SAME zaprojektowali całkowicie 

nowy segment rynku, prezentując wyjątkowo 

wszechstronny i uniwersalny ciągnik do wykorzystania 

w rożnego rodzaju pracach. Prace modernizacyjne 

objęły linię montażową, na której składano nowoczesne, 

zaawansowane technologicznie maszyny, wznaczające 

standardy w swojej klasie. 

Specjalnie z myślą o wykorzystaniu w rolnictwie 

zaprojektowano całkowicie nowe silniki  

 — co szło w parze z filozofią tworzenia nowych modeli 

ciągników marki SAME — zbudowane w oparciu o 

koncepcję modułową i wyposażone w układ chłodzenia 

cieczą. Podwójny układ chłodzenia cylindrów (powietrzem 

od góry i olejem od dołu) oraz układ chłodzenia tłoków 

olejem, pozwoliły na zredukowanie temperatury roboczej 

jednostki napędowej oraz na uzyskanie najwyższej 

wydajności także przy najwyższych obciążeniach. 

 

Układ wtryskowy korzystał z indywidualnych pomp 

smarowanych olejem, napędzanych od wału silnika. Takie 

rozwiązanie charakteryzowała duża prostota budowy oraz 

duża trwałość i niezawodność.  

W konstrukcji skrzyni biegów wykorzystano koła zębate z 

zębami o nowym profilu, które pozwoliły na przenoszenie 

większych obciążeń i zredukowały poziom hałasu. 

Tradycyjnie już dla marki SAME, już na etapie 

projektowania, dużo uwagi poświęcono zredukowaniu 

kosztów eksploatacji ciągnika i w efekcie do niezbędnego 

minimum zredukowano ilość zużywanego przez ciągnik 

paliwa. 

Nowoczesny silnik modelu Explorer charakteryzowała 

kompaktowa budowa, która umożliwiła zaprojektowanie 

nowoczesnej linii maski oraz poprawę manewrowości 

ciągnika, dzięki zwiększeniu kąta skrętu kół i poprawę 

widoczności do przodu. 

 

Nie mniej nowatorska była także skrzynia biegów: 

krótszy odcinek i mniej kół zębatych biorących udział w 

SAME EXPLORER
30 lat historii, zawsze trwały i niezawodny.

Explorer 55-65-75. Rok produkcji 1983.
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przekazywaniu napędu, nowy profil żebów kół, trzy 

wzmocnione wałki wykonane z materiałów o najwyższej 

wytrzymałości. Skrzynia zapewniała maksymalną 

sprawność przy and minimalnym poziomie wibracji, co 

było cechą wyjątkową w tamtych latach.  

Napęd wałka odbioru mocy wyposażono w mokre 

sprzęgło wielotarczowe (dostępne wtedy w ciągnikach z 

silnikami wyższych mocy) oraz WOM zsynchronizowany 

z niezależnym wałkiem, do obsługi przyczep z osią 

napędową lub napędem osprzętu. 

Już pierwsze modele SAME Explorer były wyposażone 

w układ wspomagania kierownicy z niezależną pompą, 

zapewniający komfortowe sterowanie także przy niskich 

prędkościach obrotowych silnika. Przednia oś była 

wyposażona w hamulce tarczowe w kąpieli olejowej 

na wszystkich czterech kołach, zapewniające pełne 

bezpieczeństwo. Był to pierwszy tego typu system 

dostępny na rynku, jednocześnie system, który był w 

pełni skuteczny i maksymalnie wydajny. 

Układ napędowy nowych modeli ciągników marki SAME 

gwarantował najlepsze własności trakcyjne w każdej 

pracy, także w trakcie jazdy w trudnych warunkach. 

Pierwsze modele Explorer wyposażono w prawdziwie 

futurystyczną w tamtych latach kabinę, niedostępną 

w ciągnikach rolniczych klasy średniej: kabinę z płaską 

podłogą zawieszonych na Silent-blockach, dźwignie 

umieszczone z prawej strony fotela operatora i 

zawieszone pedały. 

Wszystko to brzmi dziś zwyczajnie, ale w latach 80-tych 

były to najnowocześniejsze możliwe do zastosowania 

w ciągniku rolniczym rozwiązania. Także dziś, nowe 

modele Explorer wyznaczają standardy w zakresie 

niezawodności, trwałości, komfortu i ergonomii. 

 

30 lat historii, zawsze trwały i niezawodny.

Explorer³ 90-105. Rok produkcji 2012.
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Modele Explorer zaprezentowano w dwóch wersjach silnikowych: z 

motorem o mocy 55 i 65 KM, oraz w późniejszym okresie z silnikiem 

o mocy 75 KM. Gama modeli obejmowała ciagniki z napędem na 

dwa i cztery koła, z platformą i ramą bezpieczeństwa lub z kabiną.

Model z silnikiem o mocy 65 KM oferowano także w wersji 

“Special” (bez kabiny) ze specjalnymi stopniami oraz błotnikami o 

regulowanej wysokości.

Główne cechy modeli Explorer: 3- i 4-cylindrowe silniki o pojemności 

916 cm3, chłodzone powietrzem i olejem. Zsynchronizowana 

skrzynia biegów Hi-Lo z reduktorem oraz 32 przełożeniami do jazdy 

do przodu i 16 do tyłu. WOM 540/1000 ze sprzęgłem hydraulicznym, 

WOM zsynchronizowany z niezależnym wałkiem. 

Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej na czterech kołach.

Wspomagany układ kierowniczy z dwoma siłownikami. Przednia 

oś z kątem skrętu kół 70° w wersji z napędem na 2 koła oraz 50° 

w wersji z napędem na 4 koła. Hydrauliczny podnośnik tylny z 

ustawieniami: pozycja, siła, mix. Płaska platforma na Silent-blocku, 

zawieszone pedały, dźwignie umieszczone po jednej stronie fotela, 

regulowana kolumna kierownicy, izolowana akustycznie kabina z 

ogrzewaniem i szyber-dachem.

Przed 1986 modele Explorer oferowane były z silnikami o mocy 

60, 70, 80 i 90 KM, oraz w dwóch wersjach “Special” z silnikami 

o mocy 70 i 80 KM. Silniki o wyższej pojemności zapoczątkowały 

linię silników Serii 1000 (1000 cm3 na każdy z cylindrów). W 

układzie napędowym wykorzystano także skrzynię 5-biegową, 

umożliwiającą jazdę z prędkością 40 km/h.

1983
EXPLORER

Kampania promocyjna 
modelu Explorer - 1984 (I)
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Model Explorer otrzymał oznaczenie “II” oraz szereg nowych 

rozwiązań, między innymi: wylot spalin z tłumikiem na masce, 

poprawiona widoczność i zredukowany hałas.

Układy napędowe zyskały skrzynią Powershift (SynchroPower) z 

liczbą przełożeń 40P+40T.

Wprowadzono także 4 prędkości WOM, w tym prędkość 

ekonomiczną, która pozwoliła zredukować ilość zużywanego 

paliwa w trakcie prac z osprzętem aktywnym.

Zwiększono uniwersalność dzięki przedniemu podnośnikowi i 

WOM, co umożliwiło obsługę maszyn montowanych z przodu 

lub zestawów przód-tył. Szybki montaż obciążników przednich  

pomagał zwiększyć ekonomię eksploatacji i ugniatanie gleby w 

trakcie przejazdów. 

Poprawiono także komfort dzięki elektro-hydraulicznemu 

sterowaniu WOM, napędowi na cztery koła i blokadzie 

mechanizmów różnicowych. Jednocześnie jako opcja wprowadzono 

klimatyzację kabiny.

Wykonane ze stali osłony oraz elementy platformy zostały 

ocynkowane co wydłużyło ich trwałość i odporność na powstawanie 

rdzy i znalazło potwierdzenie w wysokiej wartości modeli Explorer II 

na rynku wtórnym.

Wszechstronność modeli Explorer II zwiększała możliwość zmiany 

jazdy przez odwrócenie stanowiska operatora, co było bardzo 

przydatne zwłaszcza w zastosowaniu w pracach komunalnych.

Wersja “Special II” obejmowała także wersje o obniżonym profilu, 

idealne do prac w tunelach i pomieszczeniach z niskimi bramami 

wjazdowymi.

1988
EXPLORER II

Explorer II - 1989 (NL)
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W 1998 roku modele Explorer o mocy 70, 80 i 90 KM zyskały 

nowy wygląd: świeży, nowoczesny, zaporzyczony z modeli 

wyższej mocy.

Opadająca linia maski silnika zwiększyła widoczność do 

przodu i sprawiła, że Explorer był prawdziwie wielofunkcyjny. 

W 2004 roku, nowe wersje Explorera były oferowane pod 

nazwą "Classic": były to ciągniki o prostej konstrukcji i niższej 

cenie. 

Wprowadzono także nową gamę modeli “Special II” 

 — Explorer T — dostępny w 3 modelach z silnikami o mocach 

75, 85 i 95 KM.

W kolejnych latach do oferty wprowadzono dwa nowe 

modele "Explorer New", które były protoplastą modeli 

Explorer3 , ze skrzynią z 3 półbiegami Powershift, systemem 

SBA (automatyczne sterowanie napędem na 4 koła i blokadą 

mechanizmów różnicowych), mocniejszą hydrauliką i 

rozdzielaczami sterowanymi elektronicznie. 

 

Kampania reklamowa 
Explorer II Top - 2003 (I)

2004
EXPLORER 
CLASSIC

1998
EXPLORER 

TOP
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Modele Explorer ewoluowały, w nazwie modelu pojawiła się cyfra "3". Ciągnik zyskał mocniejszy silnik: 

od 85 do 110 KM. Był to model, który wprowadzał silnik Deutz, w pełni kompatybilny z paliwami 100% 

Biodiesel. Wydech przesunięto na słupek kabiny, co zwiększyło widoczność do przodu. Opcjonalny rewers 

elektro-hydrauliczny Powershuttle sprawił, że Explorer był jeszcze bardziej zaawansowanym ciągnikiem, 

oferującym zwiększony komfort i prostotę obsługi. Zwiększono także wydajność układu hydraulicznego 

dla skuteczniejszej obsługi osprzętu i większego udźwigu podnośnika. Całkowicie zmieniono wygląd 

ciągnika wprowadzając nową maskę silnika oraz kabinę z ergonomicznie rozmieszczonymi przyrządami 

sterowniczymi. Oferta obejmowała także wersję bez kabiny, wyposażoną w ramę bezpieczeństwa. 

Prezentacja modelu 
Explorer³ - 2006 (I)

Reklama modelu 
Explorer³ - 2012 (I)

Explorer3 90-105
Explorer3, grazie al suo motore progettato in Italia 
nel Centro di Ricerca & Sviluppo SAME, ti offre maggiori prestazioni con più cavalli,
più coppia e consumi ridotti grazie al minor assorbimento di potenza.
Più comodità con la sua cabina rialzata di 70 mm 
e con la perfetta ergonomia dei comandi.
In più, maggiore funzionalità grazie alle nuove confi gurazioni di trasmissione 
e alla capacità di sollevamento che raggiunge i 6.200 kg.

“Voglio 
un trattore 
che mi sollevi 
dai lavori 
più pesanti.”

“Voglio 
un trattore 
con la migliore 
visione verso 
il futuro.”

SAME è un marchio di 
www.same-tractors.com

Si raccomanda l’utilizzo di lubrifi canti e refrigeranti originali SDF

Il tuo alleato sul campo parla italiano.

SAME ADV_EXPLORER_210x280_ok.indd   1 17/01/13   13.28

2006 
EXPLORER3
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Najlepsza odpowiedź na 

potrzeby rolników

EXPLORER

2014
EXPLORER
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 Disegnato dal tuo lavoro.

SAME è un marchio di
same-tractors.com  

Si raccomanda l’utilizzo di lubrifi canti e refrigeranti originali SDF.

80 | 90 | 90.4 | 100 | 105.4 | 115.4
EXPLORER

La risposta precisa alle tue esigenze.
La famiglia Explorer è da sempre punto di riferimento 
per polivalenza e versatilità. Per questo SAME ha deciso 
di rinnovare e ampliare questa gamma di prodotti.
Tre diverse versioni, per un totale di 11 modelli e numerose 
possibilità di confi gurazione, offrono la massima capacità 
di adattamento. I nuovi motori FARMotion a 3 o 4 cilindri 
da 80 a 115 CV con sistema di iniezione Common Rail 
garantiscono alte prestazioni e bassi costi di esercizio. 
La nuova cabina assicura il massimo comfort anche 
nelle giornate di lavoro più lunghe. Proprio come volevi tu, 
per lavorare al meglio.

“Explorer: un 
nome, una 
garanzia.” 

“Un trattore che 
si adatta a ogni 
condizione di 
lavoro non è una 
macchina, ma un 
compagno.”

SAME ADV Explorer A4.indd   1 15/05/14   19.08

Prezentacja nowego modelu Explorer - 2014 (I)
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3 MODELE  
(80 - 90 - 100)

5 MODELI 
(90-90.4-100-105.4-115.4)

3 MODELE
(90.4 - 105.4 - 115.4)

 • 3-cylindrowy silnik FARMotion
 • Udźwig podnośnika std: 3500 kg
 • Maksymalna masa dopuszczalna 
  5800 kg (z hamulcami na 4 koła)
 • Maksymalne ogumienie tylne 30”

 • 4-cylindrowy silnik FARMotion
 • Udźwig podnośnika std: 3600 kg
 • Maksymalna masa dop. 7500 kg
 • Maksymalne ogumienie tylne 38”

 • 3- lub 4-cylindrowy silnik FARMotion
 • Udźwig podnośnika std: 3600 kg
 • Maksymalna masa dop. 6200 kg
 • Maksymalne ogumienie tylne 34”
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DOSKONAŁY DO KAŻDEJ 
PRACY.

Explorer LD oferują doskonały stosunek mocy do masy, 

co doskonale sprawdza się w pracach z ładowaczem 

czołowym, w trakcie wykonywania wielu różnych 

prac w gospodarstwie. Wersja  GS z rewersem 

elektrohydraulicznym Powershuttle oraz dużym 

obciążeniem dopuszczalnym to prawdziwie uniwersalna 

maszyna.

Krótki rozstaw osi, 3-cylindrowy silnik i duży kąt skrętu 

kół sprawiają, że wersja LD to bardzo zwinny ciągnik  do 

lekkich prac, mogący służyć jako ciągnik pomocniczy.

EXPLORER LD, 
“WYJĄTKOWO 

SPRAWNY”
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DOSKONAŁY DO KAŻDEJ 
PRACY.

Modele Explorer w wersji MD posiadają optymalny 

rozkład masy, gwarantujący najlepsze parametry 

w pracach polowych oraz innych zastosowaniach 

wymagających trakcji i dużej stabilności ciągnika. 

Podnośnik o udźwigu 3600 kg i maksymalna masa 

dopuszczalna wynosząca 6200 kg, czynią z wersji 

MD ciągnik doskonały do prac z ładowaczem 

czołowym.

EXPLORER MD, 
“WYJĄTKOWO 

ZWINNY”

Explorer w wersji HD jest mocny i ma konstrukcję 

mogącą z powodzeniem sprostać nawet ciężkim 

pracom polowym. Nowy Explorer w wersji HD 

oferuje dużą wszechstronność i uniwersalność w 

połączeniu z mocą i ekonomią eksploatacji. Jest 

to idealna propozycja dla rolników wykonujących 

różnego rodzaju prace - od polowych po 

transportowe. 

EXPLORER HD, 
“WYJĄTKOWO 

MOCNY”
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“Istnieje tylko jedna metoda opracowania 
tak udanego produktu jak Explorer: 
rozpoczęcie prac w oparciu o uwagi i opinie 
rolników”

“Ciągnik taki jak ten potrzebuje silnika 
zaprojektowanego specjalnie do prac w 
rolnictwie - tak jak silnik FARMotion”

ALBERTO BELLINI
 SZEF DZIAŁU PROJEKTÓW

MASSIMO RIBALDONE 
 SZEF DZIAŁU R&D 
 

MANLIO MATTEI 
SZEF DZIAŁU SILNIKÓW

“Wielokierunkowy projekt, taki jak ten 
wymaga możliwości zaoferowania dużej 

oferty wyposażenia i parametrów ciągnika”

Nowe modele Explorer to produkt, który kontynuuje sukces tej gamy: jednocześnie jest 
to całkowicie nowy projekt. Ostatecznie, zdecydowaliśmy odpowiedzieć na potrzeby 
rynku określając jego potrzeby: zaawansowanie techniczne, komfort obsługi, ekonomię 
eksploatacji i kompaktowe gabaryty. Pozwoliło to na stworzenie nowego produktu 
oferowanego w 3 wersjach i w sumie 11 modeli. Zaoferowanie tych właściwości nie było 
by możliwe bez rozwiązań opracowanych przez inżynierów SAME: nowoczesny, 3- lub 
4-cylindrowy silnik FARMotion, cała gama skrzyń biegów i modele oferowane w trzech 
klasach mocy i wagi, całkowicie nowa kabina, wydajny układ hydrauliczny i precyzyjny 
układ sterowania elektronicznego.

W modelach średniej mocy, takich jak Explorer, zestrojenie silnika z pozostałymi 
podzespołami ma bardzo duże znaczenie z uwagi na potrzebę uzyskania najlepszych 
parametrów, niskich kosztów eksploatacji i łatwych czynności obsługowych. 
Nowoczesne, 3- i 4-cylindrowe silniki FARMotion łącza bogate, wieloletnie 
doświadczenia inżynierów marki SAME w budowaniu silników do zastosowania w 
rolnictwie. Technologia w silniku FARMotion bazuje na nowych komorach spalania 
oraz układzie wtryskowym Bosch Common Rail z ciśnieniem roboczym 2000 bar oraz 
układzie oczyszczania spalin z katalizatorem utleniającym DOC, co zapewnia utrzymanie 
wysokiej mocy i momentu, nawet przy niskich prędkościach obrotowych silnika, przy 
zredukowanym zużyciu paliwa, prostej obsłudze i wysokiej trwałości.

Projekt nowego modelu Explorer ucieleśnia maksymalną wszechstronność i uniwersalność. 
Każda z wersji ciągników oferuje bogate wyposażenie dodatkowe, dla spełnienia 

indywidualnych oczekiwań użytkowników. Modele Explorer opracowano w oparciu o 
takie założenia jak najwyższa uniwersalność, wydajność, najlepsze parametry, trwałość, 

optymalny komfort i wysokie standardy bezpieczeństwa.

Stworzony jako wynik 

   ewolucji legendy.

NOWY SAME EXPLORER
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ANGELO RIPAMONTI
 SZEF DZIAŁU ROZWOJU 

NAPĘDÓW

LUCA CAMPAGNA
 SZEF DZIAŁU ROZWOJU KABIN

FRANCESCO TARONI
 SZEF DZIAŁU ROZWOJU 

ELEKTRONIKI

“Praca skoncentrowana wokół 
użytkownika”

“Użyteczna technologia, pomagająca rolnikom 
lepiej wykonywać ich pracę”

 “Gama modeli średniej mocy musi sprostać dużej liczbie 
rożnych prac, dlatego wazny jest duży wybór przekładni”

Układy napędowe nowych modeli Explorer są ewolucją poprzednich modeli, dzięki temu doskonale, skutecznie przenoszą 
moment z silnika na koła ciągnika. W modelach Explorer wykorzystano 4- lub 5-cio biegowe skrzynie z 2 lub 4 zakresami, 

otrzymując w ten sposób od 8+8 do 20+20 przełożeń w prostych skrzyniach mechanicznych, od 16+16 do 40+40w 
skrzyniach z półbiegiem Hi-Lo, oraz od 30+30 do 60+60 przełożeń w skrzyniach H-M-L z trzema półbiegami Powershift.

Prędkość maksymalna, w zależności od rodzaju skrzyni wynosi 30 lub 40 km/h, nawet przy zredukowanej prędkości 
obrotowej silnika. Celem była możliwość zaoferowania dużego wyboru konfiguracji napędu, co umożliwia wykorzystanie 

ciągnika w rożnego rodzaju pracach.

 

Operator często spędza cały dzień w kabinie ciągnika, wykonując rózne prace w róznych 
warunkach.
Dlatego też kabina odgrywa ważną rolę w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa: musi 
być przestronna, komfortowa i ekonomiczna; musi oferować ergonomiczne rozmieszczenie 
przyrządów sterowniczych oraz doskonałą widoczność w kazdym kierunku.
Są to jedne z głównych założeń jakie przyjęliśmy w trakcie konstruowania kabiny modelu 
Explorer: pracę skoncentrowano wokół potrzeb zgłaszanych przez użytkownika. W 
każdych warunkach.

W sektorze rolnictwa dziś, oferowane są produkty zaawansowane technicznie z szeregiem 
systemów z których czasem użytkownik nawet nie korzysta, nie wykorzystując ich 

potencjału. Prace projektowe nad nowymi modelami Explorer zakładały wykorzystanie 
układów elektronicznych ułatwiających wykorzystanie ciągnika, oraz połączenie 

wszystkiego zaawansowanymi podzespołami mechanicznymi. Użytkownicy, którzy 
wybiorą ten ciągnik, będą korzystali z zalet jakie dają: układ kierowniczy SD z redukcją 

ilości obrotów koła kierownicy, wypróbowana funkcja Stop&Go, doskonała do prac z 
ładowaczem czołowym, rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle z regulacją szybkości 

reakcji, komfortowa kabina, nowatorska hydraulika 60l/min ECO, pełne bezpieczeństwo 
dzięki Parkbrake i wiele innych. Wszystko to dla zapewnienia maksymalnej wydajności i 

niezawodności.

Stworzony jako wynik 

   ewolucji legendy.
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AUTOMATYCZNA 
REGULACJA LUZÓW 

ZAWOROWYCH
 Brak czynności obsługowych, 

zredukowany hałas.

SILNIK MODUŁOWY 
Dzielone głowice cylindrów i nowe 

tuleje cylindrów - zwiększona 
trwałość i prosta obsługa.

ZOPTYMALIZOWANA 
POJEMNOŚĆ

 Pojemność cylindra 
962cm3,

3 cylindry: 2887 cm3,
4 cylindry: 3849 cm3.

WTRYSK COMMON RAIL
 Ciśnienie wtrysku 2000 bar.

Nowe 7 otworkowe dysze 
wtryskiwaczy - lepsze rozpylenie 

paliwa.

Zaprojektowany 
do prac z rolnictwie.

SILNIK FARMOTION
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Modele SAME Explorer wyposażono w silniki FARMotion. Trzy- lub 
cztero-cylindrowe jednostki napędowe z wysoko-ciśnieniowym układem 
wtryskowym Common Rail (2000 bar) gwarantują doskonałe parametry 
eksploatacyjne, wysoką trwałość i zredukowane koszty eksploatacji. 
Układ oczyszczania spalin z recyrkulacją spalin EGR i katalizatorem 
utleniającym DOC montowany w modelach Explorer pozwala na 
spełnienie wymogów normy  Tier 4 Interim. Silniki FARMotion 
wyposażono w głowice cylindrów z nowym kształtem komór spalania 
optymalizującym przebieg procesu spalania, co pozwala na maksymalne 
wykorzystanie potencjału modelu Explorer i uzyskanie wymiernych 
korzyści w postaci obniżonego zużycia paliwa.

DOC (KATALIZATOR 
Diesel Oxidation Catalyst) 
Kompaktowy, bezobsługowy 
układ oczyszczania spalin.

AUTOMATYCZNY 
NAPINACZ PASKA 
Pasek silnika z automatycznym 
napinaczem. 
Brak czynności obsługowych. 
Brak ryzyka ślizgania paska.

EGR (External Gas 
Recirculation) 
Układ recyrkulacji spalin
sterowany elektronicznie.

WAŁ NAPĘDOWY
Zoptymalizowana konstrukcja 
wału napędowego, stal wysokiej 
jakości umożliwiły redukcję 
wibracji o 60%.
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SILNIK

Nowe modele Explorer wyposażono w dwa 

rodzaje silników FARMotion: ekonomiczną wersję 

3-cylindrową o pojemności 2887 cm3, oraz mocną 
wersję 4-cylindrową o pojemności 3849 cm3, 
oferującą doskonałe parametry eksploatacyjne. 

Wysoką sprawnosc silnika gwarantuje układ 
wtryskowy Common Rail z ciśnieniem roboczym 
wynoszącym 2000 bar oraz nowe wtryskiwacze 
z 7-otworkowymi dyszami rozpylaczy. Co ważne, 
wtryskowacze umieszczono pod kątem 10o, co 
wpływa na odpowiednie rozpylenie paliwa w 
komorze spalania, pełne spalanie i redukcję ilości 
szkodniwych związków spalin. Wysoko-ciśnieniowy 
układ wtryskowy zapewnia szybkie reakcje silnika na 
zmieniające się obciążenie. Elektronicznie sterowany 
czas wtrysku zwiększa elastyczność i pozwala 
zredukować ilość zużywanego paliwa. Pomaga także 
w zmniejszeniu ilości szkodliwych związków spalin 
emitowanych w trakcie pracy silnika. 

Silniki FARMotion oferują maksymalny moment 
obrotowy, co przekłada się na duży uciąg i ogromną 
wydajność. W efekcie, nowe silniki gwarantują wzrost 
momentu w zakresie od 30% do 35%, w zależności 
od modelu.

Obydwie wersje silnikowe wyposażono w 
nowej konstrukcji komory spalania. Dzięki temu 
zoptymalizowano przebieg procesu spalania, co 
pozwala wykorzystać pełen potencjał modeli Explorer.

Zwiększono grubość ścianek tulei cylindrów, co 
pozwoliło zredukować hałas i wibracje w trakcie pracy 
oraz obciążenie poszczególnych podzespołów.

Silnik charakteryzuje budowa modułowa. 
Zastosowano dzieloną głowicę cylindrów i 
demontowane tuleje: każda z części może być w razie 
potrzeby wymieniana oddzielnie.

W konstrukcji silników FARMotion wykorzystano nowy 
wał napędowy, wykonany z wysokiej jakości stali, 
lepiej wyważony. Dla uzyskania wyższej sprawności 

silnika, wał napędowy został dodatkowo wzmocniony, 
dzięki czemu w pełni bezpiecznie przenosi wyższe 
ciśnienie utrzymywane w komorze spalania ciągnika. 
Silniki FARMotion zaprojektowano z myślą o 
zapewnieniu kompaktowych gabarytów, dobrego 
dostępu do podzespołów i prostej obsługi. Pasek 
silnika napinany jest automatycznie co upraszcza 
obsługę silnika, eliminując konieczność regulowania 
napiecia paska.

Układ oczyszczania spalin z recyrkulacją spalin EGR i 
katalizatorem utleniającym DOC w nowych modelach 
Explorer pozwalają na spełnienie wymogów normy 
emisji spalin Tier 4 Interim. Układ działa w pełni 
automatycznie, bez konieczności wykonywania 
jakichkolwiek czynności obsługowych. Katalizator nie 
wymaga czyszczenia, regeneracji, a jego żywotność 
obliczona jest na cały okres użytkowania ciągnika. 

MOC I WYDAJNOŚĆ POD PEŁNĄ 

KONTROLĄ.
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DOC
(Diesel Oxidation Catalyst) 

Układ oczyszczania spalin nowych modeli Explorer 

zawiera katalizator utleniający DOC. Gazy spalinowe 

kierowane są bezpośrednio przez katalizator, który 

redukuje zawartość tlenków azotu (NOx).

W przeciwieństwie do filtra cząstek stałych DPF, 

katalizator DOC jest całkowicie bezobsługowy, nie 

wymaga czyszczenia i regeneracji, redukuje straty 

mocy. Żywotność katalizatora obliczono na całą 

żywotność ciągnika

EGR
(External Gas Recirculation)

Układ recyrkulacji spalin w sposób znaczny redukuje 

ilość tlenków azotu (NOx) w spalinach, które 

są jednymi z najbardziej toksycznych związków 

emitowanych w silnikach spalinowych. Zawór układu 

EGR kieruje część spalin z powrotem do komory 

spalania silnika, gdzie na nowo mieszane są z paliwem 

i powietrzem. Co ważne - EGR posiada swoją własną 

chłodnicę, w której obniżana jest temperatura spalin 

wracających do ponownego spalania, co zapewnia 

zwiększenie wydajności ciągnika i redukuje ilość 

zużywanego przez silnik paliwa. Układ elektronicznego 

sterowania dba o utrzymanie najlepszych parametrów i 

charakterystyki eksploatacyjnej silnika.

 

 ELEKTRONICZNE STEROWANIE

Silniki FARMotion oferują pełną kontrolę nad 

wszystkimi parametrami. Nowoczesny układ 

elektronicznego sterowania gwarantuje utrzymanie 

dużej sprawności silnika. Wszystkie parametry 

eksploatacyjne silnika są na bieżąco monitorowane 

i optymalizowane, co w efekcie pozwala na 

zoptymalizowane charakterystyki i zredukowanie 

zużycia paliwa. Oprócz precyzyjnego sterowania 

wtryskiem, układ elektronicznego sterowania zapewnia 

utrzymanie najlepszych parametrów, i możliwie 

najszybszej reakcji na zmieniające się warunki i 

obciążenie. Jednostki FARMotion ferują ponadto 

sterowanie przy użyciu gazu ręcznego oraz pamięć 

prędkości obrotowej przy użyciu przycisku. Operator 

może w prosty sposób zapamiętać obroty silnika 

i wywołać je wciskając przycisk, co ułatwia prace 

wykonywane z użyciem ciągnika. Zredukowanie 

ilości czynności wykonywanych przez operatora 

pozwala operatorowi w pełni skoncentrować się na 

wykonywanej pracy, bez konieczności kontrolowania 

parametrów pracy silnika.
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Wszechstronność nowych modeli Explorer znajduje 

w ilości i rodzajach prac jakie może wykonywać: 

zabiegi uprawowe, opryski, orka, uprawa 

bezorkowa, transport. Explorer korzysta z 4- lub 

5-biegowych przekładni. W zależności od modelu 

liczba przełożeń wynosi 8+8 / 10+10, w konfiguracji 

z reduktorem 16+16 / 20+20. Alternatywnie, nowe 

modele Explorer oferowane są ze skrzyniami 4- 

lub 5-biegowymi oferującymi 16+16 i 20+20 w z 

półbiegiem Hi-Lo zmienianym pod obciążeniem na 

każdym biegu (zmiana prędkości 16% pomiędzy 

kolejnymi przełożeniami) przez wciśniecie przycisku 

na dźwigni zmiany biegów. Opcjonalna skrzynia 

biegów Hi-Lo z reduktorem, oferuje dwa razy 

większą liczbę przełożeń. 

Wszystkie modele wyposażono w rewers kierunku 

jazdy — mechaniczny (w wersji LS) lub elektro-

hydrauliczny Powershuttle (w wersji GS) 

 — sterowane dźwigniami pod kołem kierownicy.

Prędkość maksymalna zależny od rodzaju 

skrzyni biegów i wynosi 30 lub 40 km/h, także 

w trybie ECO, przy zredukowanej prędkości 

obrotowej silnika. Funckja Overspeed pozwala 

na jazdę z prędkością 40 km/h na najwyższym 

biegu przy zmniejszonych obrotach silnika, co 

wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa, hałasu 

i wibracji w trakcie jazdy. W trakcie jazdy z 

prędkością maksymalną ECO, silnik operuje w 

okolicach maksymalnego momentu obrotowego. 

Zastosowanie takiej charakterystyki umożliwiło 

uzyskanie najlepszych parametrów i najwyższej 

wszechstronności ciągnika. 

Co ważne, wykorzystanie funkcji Overspeed 

przy prędkości maksymalnej 40 km/h nie jest 

ograniczone rozmiarem zastosowanego ogumienia, 

dzięki temu, ciągnik może być wyposażony w 

szerokie ogumienie, gwarantujące najwyższy 

komfort i najlepszy uciąg w pracach polowych. 

Wszystkie przyrządy sterownicze dotyczące napędu 

ciągnika oznaczono w kabinie ciągnika kolorem 

pomarańczowym. Czytelne symbole dają pełną 

informację na temat zastosowanych ustawień.

NAPĘD

WSZECHSTRONNY I WYDAJNY 

UKŁAD NAPĘDOWY.
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Model 115.4 HD oferuje rozbudowane układy 

napędowe ze skrzyniami zapewniającymi 30+30 

lub 60+60 przełożeń z prędkością maksymalną 

40 km/h także w trybie ekonomicznym. Skrzynia 

z 3 półbiegami Powershift to największa liczba 

przełożeń, najlepszy komfort i własności użytkowe: 

na każdym biegu głównym operator ma do 

dyspozycji trzy półbiegi zmieniane pod obciążeniem. 

W praktyce, możliwe jest precyzyjne dostosowanie 

prędkości jazdy ciągnika do rodzaju wykonywanej 

pracy. Zmiana wykonywana jest przy użyciu 

przycisków umieszczonych na dźwigni. Pełną 

wszechstronności maksymalne wykorzystanie 

potencjału nowych modeli Explorer zapewnia pełna 

paleta prędkości WOM. Oferta obejmuje wałek 

o prędkościach 540/540ECO/1000/1000ECO, 

WOM zsynchronizowany z niezależnym wałkiem 

oraz WOM przedni o prędkości 1000 obr./

min. WOM może być sterowany z kabiny jak 

i za pomocą przycisków umieszczonych na 

obydwu tylnych błotnikach. Dodatkowo, funkcja 

AutoWOM (dostępna w modelach z podnośnikiem 

elektronicznym) pozwala na automatyczne 

uruchamianie i rozłączanie napędu wałka w trakcie 

podnoszenia i opuszczania ramion podnośnika. 

Istnieje możliwość wykorzystania osprzętu 

montowanego z przodu jak i z tyłu ciągnika. WOM 

przedni o prędkości 1000 obr./min napędzany jest 

bezpośrednio od silnika poprzez mokre sprzęgło 

wielotarczowe. Wszystkie przyrządy sterownicze 

obsługujące WOM oznaczono w kabinie i na 

błotnikach kolorem żółtym, co ułatwia ich 

identyfikację i użycie. Nowe modele Explorer to 

komfort i precyzja sterowania.
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Modele Explorer w wersji GS wyposażono w 

rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle, oraz 

funkcję Stop&Go. Rewers posiada 2 mokre sprzęgła 

wielotarczowe typu “long life” - po jednym dla 

każdego z kierunków jazdy (co gwarantuje dużą 

trwałość i niezawodność) oraz elektroniczny układ 

sterowania. Urządzenie umożliwia zmianę kierunku 

jazdy pod obciążeniem przy prędkości do 13 km/h 

z pełnym bezpieczeństwem dla mechanicznych 

podzespołów ciągnika. Rewers umożliwia zmianę 

kierunku jazdy na wszystkich biegach. Jego użycie 

skraca czas poświęcany na manewrowanie 

Dźwignię rewersu kierunku jazdy umieszczono pod 

kołem kierownicy. Ergonomiczny kształt dźwigni i 

prosta obsługa pozwala na precyzyjne sterowanie 

i pewność przy wyborze kierunku jazdy, Co 

zwiększa bezpieczeństwo użytkowania ciągnika. Dla 

zwiększenia komfortu, na dźwigni zmiany biegów 

umieszczono przycisk sprzęgła ComfortClutch, 

pozwalający na zmianę biegów bez konieczności 

wciskania pedału sprzęgła.

Dźwignia rewersu elektro-hydraulicznego Powershuttle wyposażono w pokrętło regulacji szybkości reakcji 

(potencjometr). Operator może w pięciu ustawieniach zmieniać sposób i szybkość zmiany kierunku jazdy 

ciągnika.

REWERS POWERSHUTTLE 

REGULACJA REWERSU
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Funkcja Stop&Go zwiększa możliwości 

wykorzystania modelu Explorer z rewersem elektro-

hydraulicznym Powershuttle. Ciągnik gwarantuje 

ogromną wszechstronność i uniwersalność, 

zwłaszcza w pracach z ładowaczem czołowym lub 

w trakcie agregowania osprzętu. Dzięki funkcji 

Stop&Go ruch ciągnika może być kontrolowany 

przez operatora wyłącznie przy użyciu pedałów 

hamulca, bez konieczności wciskania pedału 

sprzęgła. Funkcja Stop&Go uruchamiana jest 

za pomocą przycisku umieszczonego na desce 

rozdzielczej ciagnika.

W praktyce oznacza to, że po wciśnięciu pedału 

hamulca ciągnik zatrzyma się a układ napędowy 

zostanie automatycznie wysprzęglony - rewers 

kierunku jazdy pozostanie w stanie wstrzymania. 

Po zwolnieniu pedału hamulca, łagodnie i 

stopniowo zostanie uruchomiony napęd i ciągnik 

ruszy do przodu. Co ważne, po zwolnieniu pedału 

hamulca nie ma ryzyka występowania szarpania 

i gwałtownego ruszenia. Wszystko to sprawia, 

że modele Explorer są bardzo wszechstronne, 

komfortowe i uniwersalne w rożnego rodzaju 

pracach.

STOP&GO
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Ciągnik rolniczy musi sprostać coraz większym 

oczekiwaniom ze strony osprzętu — pozwalając 

na osiągniecie najlepszych parametrów w każdej 

pracy z maksymalną precyzją — modele Explorer 

oferują podnośnik tylny sterowany mechanicznie 

lub elektronicznie, zasilany układem hydrauliczny z 

pompą o wysokiej wydajności. 

Modele Explorer wyposazono w hydraulikę 

korzystającą z pojedynczej pompy o wydajności 

55 l/min lub innowacyjny układ 60ECO z dwiema 

pompami o wydajności 60 l/min przy 1600 obr./min. 

Rozdzielacze sterowane są mechanicznie  lub elektro-

hydraulicznie i oferują regulację przepływu oleju. 

Podnośnik elektroniczny o udźwigu 3500 kg w 

wersji LD, mocniejszy podnośnik tylny w modelach 

Explorer MD o udźwigu 3600 kg oraz najmocniejszy 

z podnośników w wersji HD z udźwigiem sięgającym 

4800-5400 kg. Dzięki bogatej ofercie modeli i wersji, 

każdy z użytkowników może w sposób precyzyjny 

dobrać ciągnik w odpowiedzi do indywidualnych 

potrzeb i oczekiwań. Explorer pozwala w pełni 

wykorzystać potencjał osprzętu.

PEŁNE WYKORZYSTANIE 

POTENCJAŁU OSPRZĘTU.
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WŁĄCZONY UKŁAD 60ECO WYŁĄCZONY UKŁAD 60ECO WYKORZYSTANIE DRUGIEJ POMPY
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Modele Explorer w wersjach LD, MD i HD oferowane są z układem napędowym na cztery koła. Przednia oś posiada 

duży prześwit i możliwość regulowania rozstawu kół — co ważne w pracach z roślinami uprawianymi w rzędach. 

Optymalny rozkład masy doskonale sprawdza się w pracach polowych, mocna konstrukcja powoduje, że możliwe 

jest wykorzystanie rożnego rodzaju osprzętu. Explorer LD, MD i HD zostały skonfigurowane tak, że oferują rożne 

maksymalne masy dopuszczalne, co zwiększa uniwersalność całej gamy modeli Explorer. Hydrostatyczny układ 

kierowniczy z dedykowaną pompą wspomagania ułatwia manewrowanie. Układ pracuje płynnie i szybko, także przy 

niskich prędkościach obrotowych silnika. Kąt skrętu kół wynosi 55°. Dla zwiększenia komfortu operatora i własności 

trakcyjnych ciągnika, modele Explorer wyposażono w elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na cztery koła i 

blokadą mechanizmów różnicowych. Przyciski sterowania umieszczono na konsoli ciągnika, po prawej stronie fotela 

operatora.

BEZPIECZEŃSTWO I 

INNOWACJE W JEDNYM 
CIĄGNIKU.
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Innowacyjny układ kierowniczy SDD (Steering 

Double Displacement) zapewnia zwiększony 

komfort i szybkość sterowania. Układ umożliwia 

zredukowane liczby obrotów koła kierownicy. 

Po wciśnięciu przycisku na desce rozdzielczej 

uruchamiana jest druga pompa, układ kierowniczy 

pracuje szybko i precyzyjnie. SDD zwiększa 

łatwość manewrowania, na przykład w pracach z 

ładowaczem czołowym.

SDD  
(Steering Double Displacement) 

Innowacyjny hamulec postojowy Park Brake 

zapewnia w pełni bezpieczne przechowywanie 

ciągnika po jego zatrzymaniu. Hamulec sterowany 

jest za pomocą krótkiej dźwigni umieszczonej 

po lewej stronie fotela operatora. Dźwignię 

wyposażono w specjalny pierścień zabezpieczający 

przed przypadkowym uruchomieniem hamulca 

postojowego

PARKBRAKE

Układ hamulcowy na 4 koła wyposażono w tarcze 

hamulcowe dużej średnicy (5 tarcz na stronę). Układ 

hamulcowy z tarczami w kąpieli olejowej zapewnia 

pełne bezpieczeństwo użytkowania ciągnika, 

zwłaszcza w trakcie przejazdów z przyczepami po 

drogach publicznych.

HAMULCE
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PRACA WYKONYWANA W 

KOMFORTOWYCH WARUNKACH.
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Kabina nowych modeli Explorer to komfortowe i 

funkcjonalne stanowisko pracy operatora. Nowe 

materiały, nowa kolorystyka, doskonała widoczność 

dookoła ciągnika i logiczne rozmieszczenie 

przyrządów sterowniczych sprawiają, że kabina 

modeli Explorer wyznacza standardy w tej klasie 

mocy. Wykończenie wnętrza kabiny i kolorystyka 

materiałów nawiązująca do linii nowych modeli 

ciągników. Kolorystyczne oznaczenia przyrządów 

sterowniczych ułatwiają ich identyfikację i 

zwiększają komfort pracy operatora —kolumnie 

kierownicy regulowanej w 2 płaszczyznach oraz 

amortyzowanemu fotelowi operatora każdy 

z operatorów będzie mógł bez nadmiernego 

zmęczenia wykonywać rożnego rodzaju zadania 

w trakcie długich dni pracy. Nowy Explorer 

oferuje także nową lokalizację, sposób montażu 

i konstrukcję fotelika pasażera. Dach wysokiej 

widoczności ze szklanym szyber-dachem ułatwia 

prace wykonywane z użyciem ładowacza 

czołowego. Szeroko otwierane, duże, przeszklone 

drzwi zapewniają dużą łatwość zajęcia miejsca 

za kierownicą ciągnika. Prace wykonywane w 

nocy nie stanowią problemu dzięki skutecznemu 

pakietowi oświetlenia z reflektorami umieszczonymi 

w masce silnika, w połowie wysokości słupków 

kabiny oraz w dachu (zarówno z przodu jak i 

z tyłu). Kabinę uzupełniają reflektory LED. W 

błotnikach umieszczono przyciski do sterowania 

pracą podnośnika i WOM co ułatwia agregowanie 

osprzętu. Otwierane szyby - przednia i tylna - 

dodatkowo zwiększają walory użytkowe kabiny.

KABINA
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EXPLORER LD 80 90 100
SILNIK
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i 
Typ silnika FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm³/il. 3/2887/2 3/2887/2 3/2887/2
Common Rail bar 2000 2000 2000
Turbo Intercooler • • •
Moc maksymalna (ECE R 120) przy 2000 obr./min kW/KM 55,4/75 65/88 71/97
Moc nominalna (ECE R 120) przy 2200 obr./min kW/KM 55,4/75 61,6/84 67,3/92
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 342 354 369
Wzrost momentu % 40 32 27
Elektroniczne sterowanie silnika • • •
Ukłąd oczyszczania spalin DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
Zbiornik paliwa litry 135 135 135
REWERS KEIRUNKU JAZDY
Rewers mechaniczny (LS) • • •
Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle (GS) • • •
Funkcja Stop&Go (GS) • • •
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA
Skrzynia 4-biegowa • • •
Liczba przełożeń 8 + 8 8 + 8 8 + 8
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Skrzynia 5-biegowa • • •
Liczba przełożeń 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 20 + 20 20 + 20 20 + 20
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA z Hi-Lo
Skrzynia 4-biegowa • • •
Liczba przełozeń 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 32 + 32 32 + 32 32 + 32
Skrzynia 5-biegowa • • •
Liczba przełożeń 20 + 20 20 + 20 20 + 20
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 40 + 40 40 + 40 40 + 40
Liczba półbiegów Powershift 2 2 2
WOM TYLNY
Sterowanie elektro-hydrauliczne • • •
540 • • •
540/540ECO • • •
540/540ECO/1000/1000ECO • • •
WOM zsynchronizowany • • •
WOM PRZEDNI
1000 obr./min • • •
OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Elektro-hydraulicznie sterowany napęd na 4 koła • • •
Elektro-hydraulicznie sterowana blokada 
mechanizmów • • •
HAMULCE I UKŁAD KIEROWNICZY
Hamulce na cztery koła • • •
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną 
pompą • • •
PODNOŚNIK
Machaniczny podnośnik tylny • • •
Elektroniczny podnośnik tylny • • •
Udźwig tylnego podnośnika (standard) kg 3500 3500 3500
Udźwig tylnego podnośnika (opcja) kg 4500 4500 4500
Podnośnik przedni • • •
Udźwig przedniego podnośnika kg 1850 1850 1850
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (standard) l/min 55 55 55
Wydajność pompy (opcja) l/min 60ECO 60ECO 60ECO
Otwarty ukłąd khydrauliczny • • •
Rozdzielacze il.dróg 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABINA
Klimatyzacja • • •
Dach z szyber-dachem • • •
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie • • •
Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie • • •
Fotel pasażera • • •
WYMIARY I WAGI 
Ogumienie tylne 420/70 R30” 420/70 R30” 420/70 R30”
Długość maksymalna z ramionami podnośnika mm 4100 4100 4100
Szerokość - min/maks. mm 2037 / 2341 2037 / 2341 2037 / 2341
Rozstaw osi mm 2300 2300 2300
Szerokość osi przedniej - min/maks. mm 1629 / 1807 1629 / 1807 1629 / 1807
Szerokość osi tylnej - min/maks. mm 1598 / 1902 1598 / 1902 1598 / 1902
Wysokość z kabiną mm 2595 2595 2595
Waga z kabiną kg 3600 3600 3600
Maksymalna masa dopuszczalna kg 5500 / 5800 5500 / 5800 5500 / 5800

STD    OPC    Niedostępne -
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EXPLORER MD 90 90.4 100 105.4 115.4
SILNIK
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i Tier4i 
Typ silnika FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm³/il. 3/2887/2 4/3849/2 3/2887/2 4/3849/2 4/3849/2
Common Rail bar 2000 2000 2000 2000 2000
Turbo Intercooler • • • • •
Moc maksymalna (ECE R 120) przy 2000 obr./min kW/KM 65/88 65/88 71/97 75/102 80/109
Moc nominalna (ECE R 120) przy 2200 obr./min kW/KM 61,6/84 61,6/84 67,3/92 71,1/97 75,8/103
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 354 354 369 408 436
Wzrost momentu % 32 32 27 32 30
Elektroniczne sterowanie silnika • • • • •
Układ oczyszczania spalin DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
Zbiornik paliwa litry 135 135 135 135 135
REWERS KIERUNKU JAZDY
Rewers mechaniczny (LS) • • • • •
Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle (GS) • • • • •
Funkcja Stop&Go (GS) • • • • •
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA
Skrzynia 4-biegowa • • • • •
Liczba przełożeń 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Skrzynia 5-biegowa • • • • •
Liczba przełożeń 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA z Hi-Lo
Skrzynia 4-biegowa • • • • •
Liczba przełożeń 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 32 + 32 32 + 32 32 + 32 32 + 32 32 + 32
Skrzynia 5-biegowa • • • • •
Liczba przełożeń 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20 20 + 20
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 40 + 40 40 + 40 40 + 40 40 + 40 40 + 40
Liczba półbiegów Powershift 2 2 2 2 2
WOM TYLNY
Sterowanie elektro-hydrauliczne • • • • •
540 • • • • •
540/540ECO • • • • •
540/540ECO/1000/1000ECO • • • • •
WOM zsynchronizowany • • • • •
WOM PRZEDNI
1000 obr./min • • • • •
OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na 4 
koła • • • • •
Elektro-hydrauliczne sterowanie blokadą 
mecchanizmów • • • • •
HAMULCE I UKŁAD KIEROWNICZY
Układ hamulcowy na 4 koła • • • • •
Hydrostatyczny ukłąd kierowniczy z niezależną 
pompą • • • • •
PODNOŚNIK
Podnośnik mechaniczny • • • • •
Podnośnik elektroniczny • • • • •
Udźwig podnośnika (standard) kg 3600 3600 3600 3600 3600
Udźwig podnośnika (opcja) kg 4500 4500 4500 4500 4500
Podnośnik przedni • • • • •
Udźwig podnośnika przedniego kg 1850 1850 1850 1850 1850
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (standard) l/min 55 55 55 55 55
Wydajność pompy (opcja) l/min 60ECO 60ECO 60ECO 60ECO 60ECO
Otwarty układ hydrauliczny • • • • •
Rozdzielacze il.dróg 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABINA
Klimatyzacja • • • • •
Dach z szyber-dachem • • • • •
Fotel amortyzowany mechanicznie • • • • •
Fotel amortyzowany pneumatycznie • • • • •
Fotel pasażera • • • • •
WYMIARY I WAGI 
Ogumienie tylne 16.9 R34” 16.9 R34” 16.9 R34” 480/70 R34” 480/70 R34”
Długość maksymalna z ramionami podnośnika mm 4100 4314 4100 4314 4314
Szerokość - min/maks. mm 2065 / 2365 2065 / 2365 2065 / 2365 2129 / 2273 2129 / 2273
Rozstaw osi mm 2300 2400 2300 2400 2400
Szerokość osi przedniej - min/maks. mm 1661 / 1862 1661 / 1862 1661 / 1862 1665 / 1858 1665 / 1858
Szerokość osi tylnej - min/maks. mm 1602 / 1902 1602 / 1902 1602 / 1902 1626 / 1770 1626 / 1770
Wysokość z kabiną mm 2700 2700 2700 2700 2700
Waga z kabiną kg 3750 3900 3750 3900 3900
maksymalna masa dopuszczalna kg 6200 6200 6200 6200 6200

STD    OPC    Niedostępne -
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EXPLORER HD 90.4 105.4 115.4
SILNIK
Norma emisji spalin Tier4i Tier4i Tier4i 
Typ silnika FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm³/il. 4/3849/2 4/3849/2 4/3849/2
Common Rail bar 2000 2000 2000
Turbo Intercooler • • •
Moc maksymalna (ECE R 120) przy 2000 obr./min kW/KM 65/88 75/102 80/109
Moc nominalna (ECE R 120) przy 2200 obr./min kW/KM 61,6/84 71,1/97 75,8/103
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 354 408 436
Wzrost momentu % 32 32 30
Elektroniczne sterowanie silnika • • •
Układ oczyszczania spalin DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
Zbiornik paliwa litry 152 152 152
REWERS KIERUNKU JAZDY
Rewers mechaniczny (LS) • • •
Rewers elektro-hydrauliczny Powershuttle (GS) • • •
Funkcja Stop&Go (GS) • • •
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA
Skrzynia 4-biegowa • • -
Liczba przełożeń 8 + 8 8 + 8 -
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 16 + 16 16 + 16 -
Skrzynia 5-biegowa • • •
Liczba przełożeń 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 20 + 20 20 + 20 20 + 20
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA z HI-LO
Skrzynia 4-biegowa • • -
Liczba przełozeń 16 + 16 16 + 16 -
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 32 + 32 32 + 32 -
Skrzynia 5-biegowa • • •
Liczba przełożeń 20 + 20 20 + 20 20 + 20
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem 40 + 40 40 + 40 40 + 40
Półbiegi Powershift 2 2 2
PRZEKŁADNIA POWERSHIFT
Skrzynia 5-biegowa - - •
Liczba przełożeń - - 30 + 30
Liczba przełożeń z Hi-Lo i reduktorem - - 60 + 60
Półbiegi Powershift - - 3
WOM TYLNY
Sterowanie elektro-hydrauliczne • • •
540/540ECO • • •
540/540ECO/1000/1000ECO • • •
WOM zsynchronizowany • • •
WOM PRZEDNI
1000 obr./min • • •
PRZEDNIA I TYLNA OŚ
Elektro-hydrauliczne sterowanie napędem na 4 
koła • • •
Elektro-hydrauliczne sterowanie blokadą 
mechanizmów • • •
HAMULCE I UKŁAD KIEROWNICZY
Układ hamulcowy na 4 koła • • •
Mechaniczny hamulec postojowy • • •
Hydrauliczny hamulec postojowy (Parkbrake) • • •
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną 
pompą • • •
Układ kierowniczy SDD - - •
PODNOŚNIK
Podnośnik mechaniczny • • •
Podnośnik elektroniczny • • •
Udźwig podnośnika (standard) kg 3600 3600 3600
Udźwig podnośnika (opcja) kg 4800 4800 4800 / 5400
Podnośnik przedni • • •
Udźwig podnośnika przedniego kg 1850 1850 1850
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (standard) l/min 55 55 55
Wydajność pompy (opcja) l/min 60ECO 60ECO 60ECO
Otwarty układ hydrauliczny • • •
Rozdzielacze il. dróg 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2 2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABINA
Klimatyzacja • • •
Dach z szyber-dachem • • •
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie • • •
Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie • • •
Fotel pasażera • • •
WYMIARY I WAGI 
Ogumienie tylne 480/70R34 480/70R34 480/70R38
Długość maksymalna z ramionami podnośnika mm 4314 4314 4314
Szerokość - min/maks. mm 2209 / 2609 2209 / 2609 2209 / 2609
Rozstaw osi mm 2400 2400 2400
Szerokość osi przedniej - min/maks. mm 1728 / 2128 1728 / 2128 1728 / 2128 
Szerokość osi tylnej - min/maks. mm 1706 / 2106 1706 / 2106 1706 / 2106 
Wysokość z kabiną mm 2730 2730 2730
Waga z kabiną kg 4200 4200 4300 
Maksymalna masa dopuszczalna kg 7000 7000 7500

STD    OPC    Niedostępne -
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Dbamy o Twoje otoczenie, 
tak samo jak Ty.

SDF LUBRICANTS

“Oryginalne płyny 
eksploatacyjne. 
Znam jakość tych 
produktów.”

“To czego 
wymagam to 
pełna sprawność 
działania.”

SAME zaleca stosowanie 
oryginalnych środków 
smarnych i płynów 
eksploatacyjnych.
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SAME to marka   
 same-tractors.com
 

Same zaleca oryginalne środki smarne i płyny eksploatacyjne
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